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RESUM 
 
Pete Johnston fa un repàs del què poden representar els desenvolupaments recents en el 
camp de la formació electrònica per als professionals que es fan càrrec dels recursos 
d’informació requerits com a suport a l’ensenyament i l’aprenentatge. 

                                            
* Nota de traducció: s’ha traduït e-learning com a formació electrònica entre altres possibilitats 
com ara formació virtual, formació en línia, formació multimèdia, etc. 
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DESPRÉS DEL BIG BANG 
 
A la seva presentació per al JISC Technology Watch seminar de febrer, la Dra. Diana Oblinger, 
de la Universitat de North Carolina, va usar la metàfora del "Big Bang" per a caracteritzar 
l’impacte dels accelerats canvis recents i en curs ens els àmbits tecnològic, social i econòmic 
[1]. Els darrers 5 anys han contemplat canvis majúsculs en la manera en què el sector 
mercantil comercialitza i distribueix els productes i serveis, i els resultats d’aquests canvis 
estant tot just començant a conformar patrons reconeixibles. L’emergència del sector “punt 
com” –negocis que interaccionen amb els seus mercats principalment a través de la xarxa- ha 
significat un repte per a les expectatives relacionades amb els models “tradicionals” de negoci. 

Les mateixes forces del canvi s’estan deixant sentir en el sector de l’ensenyament, creant no 
només nous mitjans de distribució per a l’ensenyament i l’ensinistrament sinó també un públic 
d’estudiants potencials amb nous requeriments i noves exigències pel que fa a la manera en 
que satisfan les seves necessitats d’aprenentatge. El missatge del Technology Watch seminar 
va ser que les institucions pertanyents a la xarxa UK Higher and Further Education, com a 
proveïdores de serveis d’ensenyament han de fer front al repte d’adaptar-se a aquest nou 
entorn –o contemplar com els estudiants escullen altres proveïdors que els semblen haver-se 
adaptat millor per satisfer les seves necessitats-. I igual que el comerç electrònic ha posat en 
qüestió principis bàsics de la natura del negoci, l’impacte de la formació electrònica pot fer 
aflorar replantejaments dels conceptes ja assumits sobre la provisió d’ensenyament. 

La major part de les discussions entorn ensenyament no presencial s’han focalitzat en l’impacte 
d’aquest en el professor i l’estudiant. ¿Què hi ha dels possibles efectes sobre els gestors de la 
informació –els bibliotecaris, però també els arxivistes o els conservadors dels museus- que 
doten d’un suport imprescindible al procés d’ensenyament i aprenentatge?. ¿Quin paper han de 
jugar aquests grups en els projectes de formació no presencial, i com afectarà el creixement 
d’aquest tipus de formació al seu treball? 
 
 
LES FORCES DE CANVI I LA “UNIVERSITAT ELECTRÒNICA” 

Els desenvolupaments en les tecnologies de la informació i les comunicacions han posat l’abast 
d’un ampli sector de la població algunes eines computacionals realment potents, i els 
programes informàtics permeten posar aquest poder de processat al servei de l’ensenyament i 
l’aprenentatge. L’expansió de les xarxes de telecomunicacions, i sobretot la perspectiva en el 
Regne Unit de tenir connexions a Internet més barates i ràpides a casa, ve a significar una via 
per accedir a la informació a disposició de molta gent. L’augment dels tipus d’equipaments 
dedicats a l’accés a aquests recursos d’informació promet un creixement en la oferta de 
funcionalitat que l’usuari pot obtenir a través dels programaris informàtics. 

Per descomptat que aquests desenvolupaments tecnològics han tingut impacte sobre les 
maneres de treballar en el sector de l’ensenyament. El canvi permanent obliga a que la gent 
faci formació continuada per a obtenir els coneixements i habilitats necessaris i continuar sent 
apte laboralment, la qual cosa por requerir l’actualització d’habilitats ja presents o el re-
ensinistrament per a noves àrees de la carrera professional. I cada vegada més, aquest tipus 
d’ensenyament s’ha d’integrar en patrons de treball que demanen flexibilitat horària i mobilitat 
geogràfica. 

Tal canvi social ha inspirat demandes polítiques per tenir un major accés a més ensenyament i 
a l’educació superior, conduint a un augment ràpid en la mida i diversitat de la comunitat 
d'aprenents. Alhora, el model econòmic per a l’ensenyament superior al Regne Unit s’ha mogut 
cap a una situació en la que l'aprenent o la seva família pot afrontar més fàcilment els costos 
de l’ensenyament, a través de quotes fraccionades i/o préstecs per a estudiants. I ja que són 
més conscients del que significa afrontar aquests costos, els estudiants estan adquirint una 
responsabilitat més gran en el disseny dels seus propis programes d'aprenentatge, i 
desenvolupen expectatives més altes pel que fa a què poden trobar, tot escollint cursos que 
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realment satisfan les seves necessitats d’aprenentatges específics, en formes que s'ajusten al 
seu propi context. 

És en aquest marc que han emergit iniciatives governamentals en el Regne Unit com la 
People's Network [2] o la National Grid for Learning [4] que volen proporcionar la infraestructura 
(i el contingut) que el suport a "l’aprenentatge al llarg de tota la vida” requereix. 

Els avenços tecnològics estan portant a la modernització i creen noves i augmentades 
demandes per estudiar també a fora del Regne Unit, i aquests canvis s'estan deixant sentir a 
molts països en els quals les institucions d’ensenyament superior del Regne Unit han reclutat 
tradicionalment estudiants. 

Tanmateix, hi ha una creixent competició per proporcionar ensenyament a aquest gran (i 
creixent) i valuós mercat de clients-aprenents, no només entre centres d'ensenyament 
establerts. Les empreses estan implementant programes per proporcionar el desenvolupament 
del seu propi de personal i apareixen noves empreses orientades a satisfer la nova demanda 
d'educació. Altres fonts com els mitjans de comunicació i els editors, que han contribuït 
prèviament a la funció educativa, ara veuen oportunitats de prendre un paper més directe en la 
provisió de recursos d'aprenentatge. Moltes d'aquestes iniciatives estan adoptant una 
aproximació basada principalment o exclusivament en l’ensenyament virtual a distància o 
"formació electrònica" [e-learning], utilitzant les capacitats disponibles gràcies a les noves 
tecnologies per proporcionar recursos d'ensenyament via web a una comunitat d'aprenents 
universalment distribuïda. Aquests actors, estan dirigint-se cap a l'espectre complet dels 
aprenents donant un tipus d’ensenyament que va des dels postgraus orientats a l'educació 
professional fins a cursos curts i pràctics o relacionats amb el lleure. Als EUA, alguns 
proveïdors privats han desenvolupat imatges de marca fortes creant societats amb universitats 
líder, creant un model en el qual les universitats proporcionen continguts d’alta qualitat per als 
recursos d'aprenentatge i els socis comercials proporcionen la infraestructura tècnica i 
comercial per a la seva distribució. 

Al Regne Unit, la proposta d'HEFCE per a la creació d'una universitat electrònica és una 
resposta directa a l'amenaça plantejada per aquestes noves universitats corporatives i virtuals a 
l'habilitat de les institucions d’ensenyament superior del Regne Unit per sostenir el reclutament 
tant d'estudiants d'ultramar com d’estudiants residents al país i que cerquen "desenvolupament 
professional continuat" (CPD) i capacitacions vocacionals [5]. També hi ha un acord 
generalitzat en que és improbable que els mètodes tradicionals de provisió d'educació puguin 
satisfer aquesta creixent demanda. 

El "model de negoci" proposat per a la universitat electrònica [6] és el d’una organització 
“facilitadora” o de Proveïdora d’Aplicatius de Servei (ASP – Application Service Provider) la 
funció de la qual és recolzar el desenvolupament de recursos d'aprenentatge creats per centres 
d'ensenyament i altres proveïdors, i lliurar  aquests recursos en base a pagaments de quotes a 
aprenents-consumidors individuals i a usuaris institucionals. Aquests materials es distribuirien 
com a blocs autònoms d’autoaprenentatge i amb aplicacions d’autoavaluació de manera que 
fossin utilitzables amb suport extern mínim. Un "Comitè per a la Qualitat Acadèmica" [7] 
avaluaria tots els materials proposats, i un aplicatiu d’"exploració" [8] aconsellaria als aprenents 
sobre la selecció de recursos i la construcció d'un programa d'aprenentatge coherent. 
 
 
RECURSOS D’INFORMACIÓ PER A L’APRENENTATGE 

Per a l'estudiant de la universitat presencial, la font primària dels recursos d'informació utilitzats 
per donar suport al procés d'aprenentatge ha estat tradicionalment la biblioteca universitària. 
Per a algunes àrees temàtiques, els requeriments de l'estudiant es poden estendre a l'ús 
d’altres dipòsits: arxius de documents històrics i col·leccions especials o biblioteques de 
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manuscrits; els recursos no textuals de museus, galeries i altres col·leccions de multimèdia; i 
arxius de dades primàries de qualitat (històriques, arqueològiques, científiques, etc.). 

Els recursos conservats a aquests dipòsits s’han de gestionar: els seus gestors seleccionen i 
adquireixen ítems; garanteixen que s'emmagatzemen, protegeixen i conserven apropiadament, 
i els fan accessibles als usuaris, normalment 

• avaluant i descrivint recursos 
• promocionant l'existència dels recursos i difonent informació descriptiva sobre ells 
• proporcionant eines per navegar a través de descripcions complexes o enriquides i 

ensinistrant en l'ús d'aquestes eines 
• ajudant als usuaris en la interpretació de recursos 

En alguns casos, les demandes d'accés s'han d’equilibrar envers les restriccions imposades 
sobre l'ús del recurs, a causa de restriccions comercials d’ús, o consideracions sobre la intimitat 
i confidencialitat, o sobre les característiques físiques del recurs. A més, l'arxiver, el 
conservador de museu i el bibliotecari de manuscrit responen de la integritat i autenticitat dels 
recursos sota la seva custòdia. 

El gestor d'informació és vist com un mitjancer que executa una funció de control de qualitat 
important. En el marc del suport a l’aprenentatge, aquest control de qualitat es manifesta en la 
cooperació entre el bibliotecari i el professorat en la selecció i descripció de recursos i en el 
control d'accés a aquests recursos. La política d'adquisicions d'una biblioteca universitària es 
desenvolupa conjuntament amb els interessos del personal docent i d'investigació, i en un nivell 
més tàctic, un bibliotecari adquireix còpies múltiples de texts "clau" sobre llistes de bibliografia 
acadèmica i imposa restriccions de préstec als ítems de demanda alta. 

Per al bibliotecari com a mínim, els recursos als quals els usuaris volen tenir accés són 
recursos cada vegada més recursos digitals, i hi ha hagut un canvi des del gestionar la 
propietat física de recursos cap a gestionar l’accés a recursos digitals compartits, sovint sota 
els termes d'una llicència comercial. Això es pot estendre a gestionar tecnologies d'accés com 
ara els lectors de llibres electrònics [9]. El servei de control de qualitat dels recursos, tanmateix, 
és més important que mai en el context web, on l'usuari necessita tutelatge per a la descoberta 
efectiu i eficient i l’avaluació de materials pertinents i d’alta qualita. 

Majoritàriament, els recursos adquirits i conservats per arxivers, i conservadors de museus i de 
galeries, i bibliotecaris de manuscrits continuen sent objectes físics únics. Els seus gestors fan 
ús, tanmateix, de canals digitals per promocionar l'existència d'aquests recursos i proporcionar 
accés més ampli a les descripcions dels objectes. Cada vegada més, permeten l’accessibilitat a 
còpies digitals dels originals. Fins i tot, alguns dels recursos que són sota la seva tutela són ja 
"nascuts digitalment": creats i gestionats en forma digital. I es pot afirmar que els recursos de 
dades i de qualitat són gairebé exclusivament digitals. 

Com encaixen aquestes funcions de gestió "tradicionals" pel que fa a adquirir recursos, 
protegir-los, i fer-los disponibles als usuaris dins dels requisits de les iniciatives de formació 
electrònica?. La seva pertinència en el context d'aprenentatge virtual depèn de la natura, 
gamma i profunditat dels recursos d'informació als quals els estudiants volen tenir accés, i això 
a l’hora depèn de la natura del model d'aprenentatge. 
 
 
MODELS D’APRENENTATGE I CARACTERÍSTIQUES DELS RECURSOS 

El document esmentat dedicat al model de negoci per a la universitat electrònica presenta una 
visió d’alt nivell sobre com els "materials d'aprenentatge" haurien de ser dissenyats, construïts i 
tramesos als estudiants [10], incloent-hi la provisió de suport a les classes. Tanmateix, diu 
relativament poc sobre com, els estudiants que subscriuen un curs d'una universitat electrònica, 



Traduccions del CBUC; 16 (Gener 2004) 

_____________________________________________________ 
 
Després del Big Bang: les forces de canvi i la formació electrónica / Pete Johnston 
 

4

podrien trobar i accedir a una gamma el més àmplia possible de recursos d'informació que no 
contribuïssin directament als objectius d'aprenentatge d'un curs, però que servissin per ampliar 
el coneixement dels estudiants sobre un tema determinat [11]. 

Aprenentatge orientat l’estudi de problemes 

Alguns professionals, o formacions professionals, han adoptat un model orientat a l’estudi de 
problemes per a l'ensenyament i l’aprenentatge. Les unitats d’aprenentatge a les quals es 
subscriu l’aprenent tendeixen a ser petites i específiques, i els objectius d'aprenentatge es 
poden satisfer amb poques o cap referència a altres recursos. Si es requereixen materials de 
referència, el seu nombre i abast es poden limitar suficientment de manera que puguin ser 
incorporats dins d'un "paquet del curs", que també inclou exercicis per a l'autoavaluació. 

Tanmateix, hi ha obstacles a superar en la implementació d’un model d’aquest tipus concebut 
exclusivament per a mitjans digitals. Molts editors continuen reticents a permetre la reutilització 
de materials d'aquesta mena o imposen preus alts per tenir el dret de reutilització [12]. 
Aquestes empreses poden estar més disposades a concedir permisos sobre l'ús del seu 
material en paquets per a cursos en suport paper. El model projectat d’universitat electrònica 
amb un múltiples proveïdors "facilitadors", reflecteix la separació funcional que trobem en altres 
iniciatives de formació electrònica entre un agent responsable de l'estructura per al lliurament 
de materials d'aprenentatge als estudiants i aquells agents que creen i que proveeixen els 
propis materials d'aprenentatge. L'habilitat d’aquestes agències distribuïdores per assegurar 
descomptes o models d’economia d’escala en aquesta àrea podria ser determinant. També 
podria ser cert que les expectatives associades al context de l’aprenentatge en línia facin més 
fàcil de traspassar aquests costos cap a l'aprenent. 

Molts dels exemples reeixits de proveïdors per a l’aprenentatge virtual del sector privat 
provenen d'àrees temàtiques que es basen en l’ensenyament orientat al problema. Per 
exemple, la Universitat Cardean [13] es concentra en distribuir cursos d’alta qualitat sobre 
negoci/direcció d’empreses, amb el contingut que els proporcionen algunes de les millors 
universitats dels EUA; els cursos relacionats amb les tecnologies de la informació són també 
productes d’èxit en el model de distribució electrònica. Es podria sostenir que el model 
d’ensenyament orientat al problema s’integra bé en un ambient d'aprenentatge virtual 
precisament perquè presenta als aprenents no els és imprescindible accedir a un conjunt 
massa ampli de recursos. 

La visió de la universitat sobre l’aprenentatge 

Cada vegada més, l’aprenentatge basat en el problema forma part del repertori dels tipus 
d'ensenyament propis de la universitat física. Això reflecteix tant un canvi en les visions que es 
tenen sobre l’aprenentatge, inspirat en part per les noves possibilitats que han obert els 
desenvolupaments tecnològics, com també una estratègia necessària per gestionar l'expansió 
del nombre d'estudiants i la demanda d’atenció a l’ensenyament a distància i als estudiants a 
temps parcial. 

Tanmateix, només continua sent una part d'un model que prioritza l’aprenentatge a través d'una 
combinació de classes tradicionals i la interacció amb els altres estudiants i amb el professor. 
Un dels propòsits d’aquesta interacció és estimular l'aprenent a pensar més enllà del contingut 
"bàsic" de les classes orals i dels texts clau i a reflexionar-hi críticament. La idea de "llegir sobre 
el tema" és vital per aquest procés. Mitjançant l’accés a una base àmplia de recursos 
d'informació, que inclou recursos no creats específicament com a materials d'aprenentatge, els 
aprenents són capaços d'ampliar i aprofundir en el seu coneixement d'un tema. Es troben amb 
punts de vista en conflicte i amb debats que promouen el desenvolupament d'una perspectiva 
crítica, i són estimulats a desenvolupar i seguir les seves pròpies àrees d'investigació. 



Traduccions del CBUC; 16 (Gener 2004) 

_____________________________________________________ 
 
Després del Big Bang: les forces de canvi i la formació electrónica / Pete Johnston 
 

5

Com s’apunta més amunt, per a l'estudiant de la universitat presencial, els recursos s'han 
proporcionat principalment a través dels serveis de la biblioteca universitària, tant per a l’accés 
immediat als seus propis documents com per a fonts bibliogràfiques que descriuen materials de 
qualsevol altre lloc, i que són complementats per serveis com ara el préstec interbibliotecari i 
l’obtenció de documents que faciliten accés als recursos externs. Una proporció creixent 
d'aquests recursos –tant pel que fa als continguts com als materials de referència- és 
disponible digitalment. Tanmateix, la provisió d'una gamma àmplia de recursos digitals d'abast 
equivalent, actualitzada i de qualitat a la que les biblioteques físiques ofereixen (així com altres 
magatzems) és un dels reptes essencials amb els que s'enfronta l’aprenentatge electrònic en 
general i la proposta d’universitat electrònica al Regne Unit en particular. 
 
 
BIBLIOTEQUES ELECTRÒNIQUES PER A UNIVERSITATS ELECTRÒNIQUES? 
 
A The Guardian, Tim O'Shea emfatitza que "les grans universitats tenen grans biblioteques" i 
que la universitat electrònica no ha de ser una excepció [14]. 

El document sobre el model de negoci de la universitat electrònica apunta desenvolupaments 
recents en quant a la distribució comercial de l’accés a texts digitals (per ex. Questia, 
netLibrary, ebrary) [15]. És segur que aquestes iniciatives s'expandiran i n’hi haurà d’altres que 
s’hi afegiran. Tanmateix, es mantenen limitades en la gamma i profunditat de la seva cobertura 
perquè es basen en acords amb un nombre limitat d'editors sobre els permisos per oferir 
continguts digitals. La posició és bastant millor per a les revistes acadèmiques, on els editors 
han estat més disposats a proporcionar-ne accés digital i s’han establert acords amb 
institucions d'ensenyament. Tanmateix, el document de discussió preparat per SCONUL sobre 
la universitat electrònica deixa poc marge de dubte: fer una rèplica virtual de la riquesa i 
profunditat de fins i tot les biblioteques universitàries pitjor proveïdes és actualment una 
impossibilitat en la majoria de les disciplines. No hi ha, fins ara, cap substitut virtual d'una 
autèntica biblioteca universitària [16]. 

Així, sembla improbable que basar-se en una plataforma de recursos d'informació 
exclusivament digitals pugui assolir els objectius d'aprenentatge que un curs d'universitat 
tradicional intenta satisfer. La profunditat i qualitat de cobertura necessàries demanaria alguna 
forma d'accés als materials de biblioteques físiques ja existents, probablement a les 
col·leccions de les biblioteques universitàries. És concebible que una iniciativa com la que 
representa una universitat electrònica pogués comportar acords d’”accés comú" entre les 
institucions proveïdores de cursos dins el sector de l’ensenyament superior, de manera que un 
aprenent tingui accés a la biblioteca d'una institució que és geogràficament propera fins i tot si 
aquella institució no és la que està proporcionant el curs a l’estudiant en qüestió. Per a 
estudiants que estan lluny geogràficament de la biblioteca universitària, podria ser possible 
proporcionar accés als recursos a través de biblioteques públiques locals, mitjançant un préstec 
interbibliotecari millorat i un servei d’obtenció de documents. Tanmateix, això no satisfarà els 
requisits de tots els aprenents. Hi ha clarament un problema de distints nivells d'accés 
depenent de la localització geogràfica de l'aprenent, que es traduiria en costos addicionals per 
aquest si, per exemple, es requereixen un nombre gran de préstecs interbibliotecaris. La 
necessitat d'accedir a recursos no digitals pot ser especialment desfavorable per a estudiants 
d'ultramar -un dels objectius de la universitat virtual- que probablement estiguin situats en àrees 
de fora de l'abast de cap acord interinstitucional per a l'accés als documents. 

Mirant més enllà dels recursos en paper de les biblioteques, és a dir, cap a les col·leccions 
pròpies de biblioteques de materials especials/manuscrits, arxius, galeries i museus, el 
desafiament per a l’accés físic és més significatiu. L'accés a aquests recursos físics únics es 
restringeix a ambients on es pot controlar i ser controlat pels seus gestors, normalment dins els 
propis espais on els recursos s'emmagatzemen. A més aquests tipus de recurs són 
normalment aquells per als quals els usuaris confien en nivells alts de guiatge i interpretació per 
part dels seus conservadors. 
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Mentre que l'accés a recursos físics sigui altament desitjable habitualment, serà realment cert 
que l'accés a un conjunt de recursos digitals format per materials tant textuals com no textuals 
serà crític per a l'èxit d'iniciatives d’ensenyament virtual. 
 
 
CONSTRUINT LES BIBLIOTEQUES ELECTRÒNIQUES 
 
Referint-se específicament a la universitat electrònica, el document de discussió de SCONUL 
ofereix tres opcions possibles per a la provisió de serveis de biblioteca, que es podrien 
generalitzar al context d'unes altres iniciatives d'ensenyament electrònic que vulguin 
proporcionar educació a un nivell similar: 

• un model de laissez-faire en què els aprenents tenen llibertat per satisfer els seus 
requisits a través de la seva pròpia selecció via proveïdors comercials. Això planteja els 
problemes de les limitacions de la manca actualment d’una cobertura àmplia i de la 
manca de control de qualitat 

• l’expectativa de que els proveïdors dels cursos proporcionaran accés als recursos 
d'informació que es necessitin com a suport. Tanmateix, cada vegada més, hi ha una 
separació entre l’entitat que distribueix i la que proporciona els continguts dels 
materials d'aprenentatge. Encara més, una institució proveïdora de cursos pot estar 
preparada per proporcionar els recursos en el seu campus, però pot ser menys capaç 
de distribuir-los a una comunitat virtual d'aprenents 

• una biblioteca electrònica que s'integri i es presenti als estudiants com a servei de 
proveïment, de manera que els estudiants de múltiples cursos diferents (possiblement 
a través de proveïdors diferents) tinguin un únic punt d'accés (mentre es té en compte 
el fet que el contingut d'aquesta plataforma de recursos pot ser distribuïda mitjançant 
xarxes). 

Com en el cas dels seus homòlegs físics, una biblioteca electrònica d’aquesta mena tindria la 
responsabilitat d'adquirir recursos, o d’adquirir drets d’accés a recursos d’altres entitats, i de 
proporcionar les eines per permetre un accés eficaç a i l’ús dels recursos. A més, si les 
iniciatives d’ensenyament a distància volen oferir l’accés a la mateixa la gamma de cursos 
oferts per la universitat física, llavors les seves biblioteques electròniques haurien d'aspirar a 
ser dipòsits virtuals que ampliessin la seva oferta per incloure altres classes de recursos no 
publicats i no textuals com són els d’arxius, museus i galeries. Si la formació electrònica té èxit, 
és probable que tots aquests materials s'utilitzaran més freqüentment, per part d’una sèrie més 
àmplia d’estudiants i professors, i en una gamma més ampla de contexts de la que els seus 
creadors, els editors i conservadors havien previst. El concepte d’ensenyament electrònic 
implica la demanda de flexibilitat i possibilitat de reutilització, per a "combinar i usar", més enllà 
dels límits propis del mitjà, del proveïdor, o de l’àrea temàtica. 
 
 
ADQUIRINT CONTINGUTS 
 
Pel que fa a materials impresos publicats, els obstacles principals per l’adquisició de contingut 
digitals rauen en els camps dels drets d’autor i de les autoritzacions, i com aconseguir els 
diners per als costos associats amb als permisos per digitalitzar, especialment quan es tracta 
de materials textuals que s’han de convertir en àudio i recursos de vídeo. Quan 
s’aconsegueixen acords, aquests van acompanyats de restriccions en l'accés i ús dels 
materials. L'experiència de serveis com HERON - Higher Education Resources On-demand- 
[17], que va sorgir d'un projecte d’eLib, que intenta la supressió del copyright en benefici de la 
comunitat universitària i proporciona actualment un dipòsit de recursos de materials 
reutilitzables, seria valuós per a la universitat electrònica. 
 
Per a continguts no publicats, que inclouen algunes de les altres classes de recursos 
esmentats més amunt, la comunitat de l’ensenyament del Regne Unit es beneficiarà de la 
àmplia sèrie de recursos digitals nous que estan sent creats per projectes finançats a través del 
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programa de NOF-digitise. Alguns dels projectes existents ja han desenvolupat recursos 
d’aquesta mena. La Scottish Cultural Resource Action Network (SCRAN) escocesa [18], 
finançada per la Millennium Commission, ha subvencionat accions per a la digitalització a canvi 
de llicències no exclusives sobre l'ús educatiu dels recursos digitals. Ha digitalitzat parts 
seleccionades de les col·leccions de distints fons protegits de museus, galeries, arxius i 
biblioteques a Escòcia, i ha creat registres descriptius extensos d'aquests objectes. SCRAN pot 
fer disponible representacions digitals d'objectes i descripcions d'aquells objectes que potser no 
serien accessibles al museu físic o a la galeria a causa de restriccions dels espais d’exhibició. 
 
 
PROVEINT ACCES 
 
El treball que es fa a través de la iniciativa JISC Distributed National Electronic Resource 
(DNER) [19] està fent front a alguns dels desafiaments per proporcionar accés eficaç a una 
col·lecció de recursos tan diversa i distribuïda. DNER procura integrar l’accés a recursos i 
serveis existents que poden tenir actualment punts d'accés diferenciats (potser segons l’àrea 
temàtica, els tipus de suport, usuaris de la informació, institució que en posseeix la propietat, 
projecte individual, etc.) de manera que els usuaris puguin identificar, localitzar i utilitzar els 
recursos fàcilment, eficaçment i coherentment. Com a exemple del que és possible, l’actual 
Resource Discovery Network (RDN) [20] ha tingut èxit proporcionant accés unificat a una sèrie 
de catàlegs distribuïts i amb control de qualitat de recursos d'Internet que contenen 
descripcions creades per, i fetes a mida de, professors especialistes en les matèries. 

L'arquitectura de DNER [21] està dissenyada de manera que els seus serveis compartits es 
puguin recopilar per satisfer les necessitats d’altres serveis de distribució d'informació: si aquest 
objectiu es pot aconseguir, llavors el DNER podria fer una contribució important a la 
infraestructura d'accés per als serveis de "biblioteca" com la que demana un projecte com 
d’universitat electrònica o altres iniciatives d’ensenyament electrònic. Com a simple exemple de 
com es podria proporcionar aquests tipus de funcionalitat, el servei de RDN "RDN-Include" [22] 
permet que altres serveis d'informació basats en webs puguin integrar l’accés al sistema 
d’interrogació propi de RDN dins les seves pròpies pàgines. 

Encara més, el DNER reconeix que una proporció gran dels recursos digitals desenvolupats i 
fets disponibles a través d'iniciatives prèvies de JISC s'ha utilitzat principalment per a propòsits 
d'investigació. El DNER té l'objectiu de fer útils aquests materials als estudiants i professors, 
així com als investigadors. 

Els mitjans per aconseguir això variaran en funció de la natura del recurs. L’orientació pot ser 
cap a proveir metadades del recurs de manera que sigui possible fer compatibles els objectius 
d’ensenyament amb els recursos disponibles. Aquest és el model subjacent al servei 
"d'explorador de currículum" proporcionat per SCRAN i per altres funcionalitats d'accés de 
projectes com el 24-Hour Museum [23], on els recursos es classifiquen segons la seva 
pertinença i utilitat per a l'ensenyament dels elements propis del National Curriculum. Alguns 
projectes també poden orientar-se a elaborar altres materials que facin útils per a 
l’ensenyament els recursos primaris. Per exemple, el projecte Collection of Historical and 
Contemporary Census Data (CHCC) [24] intenta millorar l’accés a dades del cens creant 
tutorials reutilitzables i exercicis que poden ser incorporats a materials d'aprenentatge i també 
millorant eines per a l’extracció i exploració de dades. 
 
 
EL DESAFIAMENT DE LA INTEGRACIÓ 
 
L'èmfasi nou en l'aprenent que s’autodirigeix, selecciona i adquireix els seus propis materials 
d'aprenentatge porta implícit el requisit de que l’aprenent sigui capaç d'identificar, avaluar i 
comparar materials d'aprenentatge des de fonts diferents i de seleccionar i integrar components 
d’aquests materials per satisfer les seves necessitats específiques. En un altre lloc d’aquesta 
mateixa revista [25], Paul Miller dibuixa iniciatives per a donar suport a l'aprenent suprimint 
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algunes de les barreres d’aquest procés i animant els proveïdors dels materials d'aprenentatge 
a racionalitzar els seus sistemes de descripció. 
 
De manera similar, per als recursos d'informació que donen suport a aquests materials 
d'aprenentatge, si la visió de DNER d'accés integrat als recursos ha de fer-se realitat serà cada 
vegada més important una aproximació de col·laboració. Aquesta col·laboració exigirà nivells 
nous de cooperació entre gestors d'informació de tradicions diferents. També caldrà que 
aquests gestors d'informació desenvolupin i mantinguin un diàleg amb els proveïdors de 
materials d'aprenentatge -un grup que en el futur pot incloure socis que no siguin els proveïdors 
"tradicionals" propis de les institucions acadèmiques- i amb les agències que proporcionen les 
estructures per al lliurament dels materials. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
L’època de l’ensenyament electrònic ja és aquí. La interacció de desenvolupaments tecnològics 
i canvi socioeconòmic que ha tingut tant d’impacte en el sector comercial ja ha començat a 
canviar els processos de l'ensenyament i l’aprenentatge, i aquest tipus d’eines i tecnologies 
s'estan utilitzant més i més àmpliament dins del sector. El repte ara és assegurar que el marc 
dins del qual se'ls desplega sigui l’adequat per a la consecució dels seus objectius educatius, i 
la provisió de serveis d'informació que donen suport al procés és una faceta del desafiament. 

Els serveis de "biblioteca" dels quals s'exigirà que donin suport a les iniciatives d’ensenyament 
electrònic són "híbrids" en tots els sentits: han de proporcionar accés complets i integrats a una 
gamma de recursos a través de les fronteres dels suports i a través de les fronteres de les 
tradicions de gestió de col·leccions. La dimensió del conjunt de recursos disponibles en format 
digital continua augmentant. Actualment, tanmateix, la cobertura d'aquest conjunt digital no és 
comparable a la riquesa del contingut dels dipòsits físics. L'èxit de les iniciatives de formació 
electrònica pot dependre d'una aproximació dual tant per millorar l'abast i qualitat del conjunt 
digital de recursos d'informació com per promocionar l'existència del, i proporcionar accés 
eficaç al, valuós component “no electrònic”. 
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